
ما ذكر يف  والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه؛ وهلذا مسي الرسول رسوال من الرسالة؛ ولكن كل: الشيخ

  القرآن من األنبياء فهو رسول .

هذا يف احلقيقة ليس حمل  أشكل على بعض الناس قال: كيف يوحى إليه بالشرع وال يؤمر بالتبليغ ؟ ولكن

ويكون هذا من باب التذكري له إذا كان نبيا بعد  ,إشكال؛ ألنه ميكن اجلواب عنه بأنه أوحي إليه بالشرع ليتعبد به

رسل؛ مثال الثاين: آدم، فإن آدم نيب ومل يسبق برسل؛ ومثال بيان له إذا كان نبيا مل يسبق بالرسل، ومن باب ال

ومل يؤمروا بالتبليغ؛ فيكون إنباء اهللا هلم من باب  ,بين إسرائيل الذين ليس هلم أتباع ما وجد من أنبياء :األول

وإن كانوا مل يلزموا أن يبلغوا الناس؛ وذا يزول اإلشكال فيمكن  ,التفضل عليهم بذكر الشريعة السابقة وإحيائها

  أن ينبأ اهللا أحدا وال يأمره وال يكلفه باإلبالغ .

املقاتلة مفاعلة تقتضي وجود مدافعة للقتل من اجلانبني  قتل )) قاتل )) أو (( ربيون )) (( قاتل معه ((وقوله: 

فإنه  ,لو وجدنا قرية ال يؤذنون مثال ,وهي أعم من القتل؛ وهلذا قد جتوز املقاتلة وال جيوز القتل؛ فالذين ال يؤذنون

ولكن نقاتلهم حىت يؤذنوا مثال؛ لو  , ما نقتلهميعين أننا إذا قدرنا على املعني ,جيب قتاهلم ولكن ال جيوز قتلهم

ولكن ال جيوز قتلهم؛ فالقتل أخص من  ,وجدنا قرية ال يصلون العيد فإنه جيب علينا قتاهلم حىت يصلوا العيد

مبعىن أنه ميكن أن جيوز القتال لقوم وال جيوز قتلهم؛ ومن ذلك على رأي بعض العلماء الرجل الذي يريد  ,القتال

 فإن أبى فليقاتله ) (ني يديك أو بينك وبني سرتتك فتدافعه فيأىب، فقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: املرور ب

ولكن ال جيوز أن يقتله؛ والفرق ظاهر؛ ألننا لو قلنا إنه جيوز أن يقتله جلاز هلذا املصلي أن يضرب هذا الذي أراد 

  فإذا اندفع كف عنه . ,وإمنا يقاتله مقاتلة دفاع ,يف مكان مميت ويسقط ميتا؛ ولكن هذا ليس جبائز املرور

ولكن كسرت الراء ألا تغريت  ,إن الربيني نسبة إىل الرب :قال بعضهم ربيون )) ربيون كثير )) (( ((وقوله: 

مويني؛ مويني ؟ األَ مويني أو األَ األُ  :مثال بنو أمية نقول فيهم ,وكم من حركة تغريت عند النسب ,عند النسب

بيون من الرب أو من الرتبية وهي مفتوحة الراء؛ ولكنها ملا بيون أصلها رَ احلرف عند وجود النسبة؛ فالرِ يختلف ف

فنالوا منه سبحانه وتعاىل تربية  ,حتولت إىل نسبة كسرت الراء؛ وعلى هذا فالربيون هم الذين قاموا بعبادة الرب

ة ب الرب والرتبية؛ وقيل: إا مضافة إىل رِ إىل ؟  يشخاصة؛ ونظري ذلك قول العلماء: هذا عامل رباين، نسبة إىل أ

أي طوائف   )) (( ربيون كثير: معه طوائف كثريون، بالكسر، يعين منسوبة إىل ربة وهي الطائفة؛ فيكون معىن

كثريون؛ وعلى كل حال فاهللا تعاىل يبني أن كثريا من األنبياء قاتلوا أو قتلوا ومعهم ربيون كثري؛ أو كثري من األنبياء 

وهي ال تقتضي األكثر، ال تقتضي  ربيون )) (( صفة لـ كثير )) ((قاتل معه ربيون أو قتل معه ربيون؛ وقوله: 

وسلم منهم مخسون نقول هؤالء كثري، سلم منهم عشرون نقول هذا كثري،  األكثر يعين مثال إذا كان عندنا مائة



سلم منهم ستون نقول هذا كثري؛ لكن ما قبل مخسني ال نقول فيها أكثر وإمنا نقول أكثر فيما جتاوز النصف؛ 

   .املهم أن كثري هنا يعين طوائف كثرية قاتلوا أو قتلوا

ي ما جبنوا من أجل ما أصام يف سبيل اهللا؛ بل مل يزدهم ما أ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل اهللا )) ((

كما   ,أصام يف سبيل اهللا إال شجاعة وإقداما؛ ألن عندهم من اإلميان ما يدفعهم إىل ما يصيبهم يف سبيل اهللا

ملا  أن من طبيعة البشر أن اإلنسان إذا اعتدي عليه احتمى، احتمى أو محي وزاد إقداما؛ فكذلك هؤالء ما جبنوا

أي يف طريقه وشريعته؛ ألم مؤمنون بأن كلما  في سبيل اهللا )) ((ما أصام يف سبيل اهللا؛ وقوله: أصام 

  أصام فهو خري؛ وملا دمعت أصبع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف إحدى الغزوات قال: 

  وفي سبيل اهللا ما لقيت )      أنت إال إصبع دميت هل( 

خالفا ملن   ,حىت لو قتل كثري منهم فإا ال تضعف عزميتهم ,فوا أي ما ضعفت عزميتهمما ضع وما ضعفوا )) ((

  كان عنده جنب فإنه تضعف عزميته إذا قتل أحد من قومه .

 ,لكن كانوا على عزة ,أي ما ذلوا لعدوهم مع أنه قتل منهم كثري ,من االستكانة وهي الذل وما استكانوا )) ((

ألن الذي يعلم أن من قتل من قومه فهو يف سبيل اهللا ال يهتم إذ أنه مؤمن بأنه لو قتل هو لكان مقتوال يف سبيل 

  فال يذل ألعداء اهللا . ,اهللا

حيب الصابرين الذين يصربون على كل ما جيب الصرب عليه؛ والصرب يقولون إنه ثالثة  واهللا يحب الصابرين )) ((

   أقسام ؟

  صرب على أقدار اهللا املؤملة؛ لى طاعة اهللا؛ وصرب عن معصية اهللا؛ و : صرب عالطالب

جر منها وال يدعها؛ وال يضطاعة اليعين أن اإلنسان يصرب نفسه على  ,نعم هذا هو؛ صرب على طاعة اهللا: الشيخ

يتسخط ملا صرب عن معصية اهللا يصرب إنسان نفسه عن املعصية فال يقدم عليها؛ صرب على أقدار اهللا املؤملة فال 

  يقضيه اهللا عليه من األشياء املؤملة .

يف هذه اآلية الكرمية فوائد منها: أن اهللا سبحانه وتعاىل له عناية خاصة ذه األمة، حيث يسليهم مبا حصل 

  وقف .العلى قراءة  وكأين من نبي قتل )) ((لألمم السابقة؛ لقوله: 

والقتال من األنبياء وأتباعهم ال يكون إال  قاتل )) ((ومن فوائدها: أن اجلهاد مشروع يف غري هذه األمة؛ لقوله: 

  وهو كذلك . ,عن جهاد

... فما وهنوا وما استكانوا  ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: الثناء على من سبق ممن يستحق الثناء؛ وهلذا قال: 

. ((  



 (( :لحاق به؛ لقولهلإلنسان سلف يقتدي به ويتشجع ل طرق التشجيع واإلغراء به أن يذكرومن فوائدها: أن من 

  )) .... فما وهنوا بما أصابهم في سبيل اهللا 

 ((؟ من قوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: اإلشارة إىل احنطاط مرتبة الذين يذلون ألعداء اهللا؛ من أين تؤخذ

حىت إنه جيوز  ,وذلك أن اإلنسان املؤمن جيب أن يكون أشم كالطود العظيم بالنسبة ألعداء اهللا وما استكانوا ))

اهللا  اإنها لمشية يبغضه (لإلنسان اخليالء وجر الثوب يف مقابلة األعداء، كما قال النيب عليه الصالة والسالم: 

 مأن يصبغ بالسواد رأسه وحليته أما جيوز للجيش اإلسالمي :حىت إن بعض العلماء قال إال في هذا الموطن )

 ؛ على كل حال سواء قلنا ذا القول أم مل نقلألم يظنون أن املقابل هلم شباب ,األعداء من أجل إرهام

الفعل؛ ألن إذالل الكافرين حمبوب إىل اهللا، بينبغي لإلنسان أن ال يذل أمام عدوه؛ بل أن يظهر العز له بالقول و 

محمد رسول اهللا والذين معه أشداء  ((اىل يف وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه: تعتبارك و قال اهللا 

ماهم في وجوههم من أثر يعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اهللا ورضوانا س

سوقه  السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في اإلنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على

وال ينالون من عدو نيال إال كتب لهم به عمل صالح  ((وقال اهللا تعاىل:  ؛يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ))

فكل شيء تغيض به الكفار فهو قربة لك عند اهللا، كل شيء تنال به  إن اهللا ال يضيع أجر المحسنين ))

إال إذا كان بيننا وبينهم عهد فإن الواجب  ,زوجلالكفار من قتل أو أذى أو غري ذلك فإنه قربة يقربك إىل اهللا ع

  فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن اهللا يحب المتقين )) . ((الوفاء يف عهدهم؛ لقول اهللا تعاىل: 

واحملبة صفة من صفات اهللا تعاىل  واهللا يحب الصابرين )) ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات احملبة هللا؛ لقوله: 

 ,كوا تتعلق باملشيئة أا مربوطة بسبب  يئة؛ ووجهشيئته؛ فهي من الصفات الفعلية ألا تتعلق باملشاملتعلقة مب

  وكل صفة مربوطة أو معلقة بسبب فإا من الصفات الفعلية؛ وبناء على هذه القاعدة املفيدة نقول: الرضا ؟ 

  فعلية ؟ : الطالب

  ؟ يء ش ألي: الشيخ

  مربوط بسبب، : الطالب

كل صفة معلقة بسبب أو مربوطة به فإا من الصفات   ,أي مربوط بسبب؛ الفرح، الضحك، وهكذا: الشيخ

  الفعلية .



من كونه حيب اهللا عزوجل؛ ولذلك إذا قمت تصلي  , وال ألذ لإلنسان من حمبة اهللابب ؟ نعم حيَ وهل اهللا حيَ 

 ,ة حمبة هللا ولذة عظيمة تنسيك الدنيا كلهااهللا جتد يف هذه الصال علىوأنت صايف القلب بعيدا عن الدنيا مقبال 

  ألنك ال جتد شيئا ألذ من حمبة اهللا سبحانه وتعاىل.

إن املراد باحملبة اإلثابة أو  :ويقولون ,ومر علينا كثريا وال حاجة إىل التكرار أن أهل التعطيل ينكرون حقيقة احملبة

لثواب أو اإلرادة؛ فمعىن حيبهم حيب الصابرين على وق املنفصل عن اهللا وهو ايعين الشيء املخل ,إرادة اإلثابة

  قوهلم أي يثيبهم أو يريد أن يثيبهم .

ألننا ال نعلم فائدة أجل وأعظم  واهللا يحب الصابرين )) ((ومن فوائد اآلية الكرمية: احلث على الصرب؛ لقوله: 

  . حلث على الصرب يف مثل هذا التعبريمن ا

   قولهم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ))؛وما كان  ((مث قال اهللا تعاىل: 

  ثانية بقيت ؟ القراءة ال :الطالب

 (( :لكن ,لقراءة فما فيها إال قراءة واحدةاقلنا إا مشتقة من الرب أو  من الربة فقط؛ أما  ... ,نعم: الشيخ

  هي اليت فيها قراءتان . قاتل ))

  ))...   أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبناكان قولهم إالوما   ((مث قال اهللا تعاىل: 

   فنسأل األخ عبد اهللا ملاذا صار اسم كان مرفوعا هنا ؟ ملاذا كان اسم كان منصوبا ؟

  : ألن كان فقدت عملها, الطالب

   ألن األصل أنه مرفوع؟ ,فإذا بطل عملها نصب امسها؛ يقتضي إذا بطل العمل أن يرفع املبتداء: الشيخ

  : امسها مقدم على خربها الطالب

  وما كان قولهم )) ((: الشيخ

   .تامة: هذه الطالب

  وإذا كانت تامة وجب نصب امسها ؟ : الشيخ

  ؛ ةناقصهنا يا شيخ ال، : الطالب

  اخلرب؛  هي ترفع املبتدأ وتنصبطيب إذا كانت ناقصة ف ة,ناقص: الشيخ

  اهللا أعلم : الطالب

  .اهللا خريا جزاك ,اهللا أعلم: الشيخ

  خرب كان مقدم ؟ : الطالب



  ا ؟ امسه : أينالشيخ

  : املصدر؛ الطالب

  وما كان قوهلم إال قوهلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا؛ واضح ؟إذا مصدر ؟  يف تأويل : أن وما دخلت عليهالشيخ

   هل جيوز أن يقدم خرب كان على امسها ؟: الشيخ

  جيوز.: الطالب

  ؟ لذلك كان على امسها ؟ عندك شاهد   أن يقدم خربجيوز : نعم, الشيخ

   وما كان قولهم )) ((قوله:  ,نعم: الطالب

  نريد شاهدا له ؟ ,هو األصلمعنا الذي أن معناه  ,أنا قلت عندك شاهد: الشيخ

  ؛ ككان سيدا عمر : قول ابن مالك:الطالب

؛ إذا جاءنا شاهد من كالم العرب أو من علماء النحو ما يستشهد بأقواهلم ألن ,شاهدبهذا ما هو : الشيخ

   القرآن الكرمي أو من نيب؛ 

  بعباده جار وجمرور خرب؛  كان بعباده خبيرا )) ((قوله: : الطالب

   ، ما يستقيم؛هو اخلرب : ال، اخلبريالشيخ

   ,وما كان جواب قومه إال أن قالوا )) ((قوله: : الطالب

هذا يف القرآن؛ يف اللغة  وكان حقا علينا نصر المؤمنين )) ((هذا قدم االسم على اخلرب؛ وقوله:  ,طيب: الشيخ

  العربية: 

  . وليس سواء عامل وجهول، وليس سواء عامل وجهول

  ؛ النسبةهو  ربيون )) (( :سبب الكسرة يفأن أحسن اهللا إليك ! ذكرنا : شيخ السائل

  أنه بالنسب تغري بالنسب؛ : الشيخ

كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن   ((على هذا قول اهللا تعاىل:  عكرأحسن اهللا إليك ! ما ي: السائل

   ؟ ... هناك وبما كنتم تدرسون ))

اهدون ااملراد به فعلماء ربانيني؛ أما هذه ا املراد هنا  كونوا ربانيين ))ولكن   (( :أي نعم خمتلفة؛: الشيخ

   الرتبية؛نسبة إىل 

   ؟ منسوبني إىل الرتبيةأليسوا  ربانينيلكن : السائل

   اهدين؛اليس املراد  لكن ,وإىل الرب ,وإىل الرب أيضا: الشيخ



   لكن هل هذا يؤثر ؟: السائل

  وإال الذي ذكرت الشك أا ترد على هذا . ,رمبا هذا التأثري: الشيخ

مقابل  ستحسانا يفهذا ا يكونال بالسواد أحلاهم  واغيصب أجازوا ألصحاب اجليش أنبالنسبة للذين : السائل

   النص ؟

الذين أجازوا صبغ الشيب بالسواد يف قتال األعداء أليس هذا استحسانا  :؟ يقول ويش تقولون يف هذا: الشيخ

   يف مقابلة النص ؟

  النص يدل عليه؛ : الطالب

  ؟  ما هو: الشيخ

  ( إن هذه لمشية يبغضها اهللا ... ) : الطالب

   لكن صبغ الشيب بالسواد ؟ يف احلرب,اخليالء ال بأس جائز  ,؟ أي ال بأس : اخليالءالشيخ

ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن هذا القول, نه استحسان يف مقابلة النص فال يصح : الظاهر أالطالب

  تغيري الشيب بالسواد؛ 

  األقرب عندي هو هذا، أنه استحسان يف مقابلة النص؛ وكم من شيخ كان أشد بأسا من شاب .: الشيخ

   ؟...  )) ...وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير  ((شيخ أحسن اهللا إليك ! : السائل

؟ قد  لاحتمال فأين الدليل على أنه ما من نيب أمر باجلهاد فقت اهذا متنعه اآلية؛ حنن نقول مادام فيه: الشيخ

  يقتل وهو مأمور باجلهاد .

  : كيف أن من األنبياء من مل يؤمر بالتبليغ وهذه األمة أمرت بالتبليغ؛ السائل

ولكن  ((عليه الصالة والسالم؛ وهلذا قال اهللا تعاىل:  العلماء يف هذه األمة هم ورثة النيبألن  ,أي نعم: الشيخ

  إشارة إىل أنه ما يف نيب يف هذه األمة . ؛سلومل يقل: وخامت الر  رسول اهللا وخاتم النبيين ))

وما كان قولهم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ 

  ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ))

وأم ما وهنوا ملا أصام يف سبيل اهللا  ,الذين قاتلوا مع األنبياء وقتلوا ملا ذكر اهللا تعاىل حسن فعل هؤالء الربيون

وهذه  وما كان قولهم إال أن قالوا )) ((ذكر حسن قوهلم فقال:  ,وهذا حسن فعل ,وما ضعفوا وما استكانوا

 ,ذنوب واإلسرافيعين حصرت أقواهلم عند هذه املصائب أم سألوا اهللا املغفرة، مغفرة ال ,اجلملة مفيدة للحصر

أو لما أصابتكم مصيبة قد  ((وسألوه الثبات؛ وذلك ألن ما أصام إمنا أصام بالذنوب كما قال اهللا تعاىل: 



قبلها أنه ملا ذكر حسن فعاهلم  اآلية مباهذه  إذا عالقة أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم ))

  ذكر حسن مقاهلم.

وأن  : إن قول خرب كان مقدما,من حيث اإلعراب يقول املعربون قولهم إال أن قالوا ))وما كان  ((قوله: طيب, 

امسها مؤخرا؛ وعلى هذا فهو من باب تقدمي خرب كان؛ وخرب كان يكون جائز  أن قالوا )) ((وما دخلت عليه يف 

كاسم االستفهام مثال واسم التقدمي وواجب التقدمي وممتنع التقدمي حسب السياق؛ فإذا كان اخلرب مما له الصدارة  

كما تقول: أين كان زيد؛ وإذا كان يف االسم ضمري يعود على اخلرب فقد يكون   ,الشرط كان واجب التقدمي

واجب التقدمي أيضا؛ واألصل هو جواز التقدمي والتأخري، هذا األصل؛ لكن قد جيب التقدمي أحيانا وقد يؤخر؛ 

حال حبسب التالوة هو وجوبا ألنه ال جيوز أن نغري كالم اهللا؛ لكن لو  ؟؛ هو على كل  فهنا قدمه جوازا أو وجوبا

إال أن قالوا ربنا اغفر لنا  ((يعين عند حدوث القتل  وما كان قولهم )) ((كان يف غري القرآن لكان جوازا؛ 

 ((ن أن يقولوا هذا؛ ألن الذين قتلوا ال ميك ,إال أن قالوا الضمري يعود على الباقني منهم الذين مل يقتلوا ذنوبنا ))

وتيمنا بالبداءة باسم اهللا؛ فحذف  ,ربنا يعين يا ربنا؛ فهو منادى حذفت منه ياء النداء ختفيفا ربنا اغفر لنا ))

إال أن قالوا ربنا اغفر  ((؟ التيمن بالبداءة باسم اهللا؛  أيش :التخفيف؛ والثاين :ياء النداء هنا له وجهان؛ األول

التصرف؛ وإجابة الدعاء من  اادوا اهللا تعاىل عند الدعاء باسم الربوبية ألن الربوبية هي اليت فيهن :ربنا لنا ذنوبنا ))

إال  ((باب الربوبية أو األلوهية ؟ من باب الربوبية؛ تتوسل باسم اهللا الذي يناسب ما يطلبون وهو إجابة الدعاء؛ 

اغفر يعين اسرت وجتاوز؛ ألنه مأخوذ من املغفر وهو ما يقي به املقاتل رأسه من  أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ))

املذنب مل تكن املغفرة تامة؛  رتالسهام؛ وفيه أي يف املغفر السرت والوقاية؛ وهلذا لو أن اهللا سبحانه وتعاىل هتك س

ربنا اغفر لنا  ((املغفرة تامة؛  ولو عذبه به وأخفاه عن الناس مل تكن املغفرة تامة؛ فإذا سرته وعفا عنه صارت

فإن للذين ذنوبا مثل ذنوب  ((أصل الذنوب يطلق على معان متعددة منها النصيب كما قال تعاىل:  ذنوبنا ))

أي نصيبهم؛ ومنه مسي ذنوب املاء أي الدلو ألنه شيء مقدر من املاء؛ ويطلق الذنب على اإلمث  )) أصحابهم

ال ذفهذه املادة المثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )) فمن يعمل  (( :ألنه نصيب العامل

  والنون والباء تدور حول هذا املعىن .

إما يف غلو وإما يف تقصري؛ أما جماوزة احلد يف هي اإلسراف جماوزة احلد؛ وجماوزة احلد  وإسرافنا في أمرنا )) ((

كلف أن ال يتعدى حدود اهللا جتاوزا وال يقرا أيضا؛ فإذا كان أما يف التقصري فألن املطلوب من املو الغلو فظاهر؛ 

كون جمتنبا ملا حرم اهللا؛ وإذا إذ مقتضى العبودية أن ي اإلنسان فاعال للمحرم فهو مسرف ألنه جتاوز حد العبودية

؛ فاإلنسان فرط يف الواجب كان مسرفا أيضا فيما تقتضيه العبودية؛ ألن مقتضى العبودية أن يكون قائما بالواجب



كما لو أسرف يف اإلنفاق على نفسه وعلى أهله فإنه داخل يف   ,قد يسرف يف الواجب ويف احملرم ويف املباح أيضا

وهو مفرد مضاف فيعم مجيع  أي يف شأننا؛ ,املراد باألمر هنا الشأن وإسرافنا في أمرنا )) ((اإلسراف؛ وقوله: 

   األمور.

وعند ورود الشهوات؛  ,وعند حلول الشبهات ,أقدامنا مىت ؟ عند مالقاة األعداء ثبت وثبت أقدامنا )) ((

إذ لو مل يثبته اهللا لفر؛ حمتاج إىل أن يثبته اهللا عند الشبهات إذ  ,فاإلنسان حمتاج إىل أن يثبته اهللا يف مواطن القتال

ثبته اهللا هللك، وكثري من الناس ينزلقون عند أن يثبته اهللا عند الشهوات إذ لو مل يإىل لو مل يثبته اهللا لزاغ؛ حمتاج 

يقني ولكنه إذا وردت عليه أدىن شبهة تأثر ألنه مل يثبت؛ كثري من الناس أيضا يكون  ذافتجده  ,وجود الشبهات

عنده علم ويقني وليس عنده شك ولكن الشهوة قد تغلبه فال يثبت؛ فتثبيت األقدام يف كل موضع ميكن أن تزل 

هات، لك كما قلت تثبيت األقدام عند القتال كما هو سياق اآليات؛ وتثبيت األقدام عند الشبفيه؛ فيدخل يف ذ

   وتثبيت األقدام عند الشهوات,

على القوم  ((يعين اجعل النصر لنا وهو الغلبة؛  انصرنا )) وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين )) (( ((

أن ينصرك اهللا عزوجل على نفسك؛ ألن نفسك إن مل ينصرك  ذلكيف يعين الكافرين باهللا؛ فيدخل  الكافرين ))

وحملها اإلنسان إنه كان  (( ,وما أبرئ نفسي إن النفس ألمارة بالسوء )) (( :اهللا عليها فإا تأمرك بالسوء

وإذا نصرك اهللا عليها وجعل الغلبة للنفس املطمئنة سلمت  ,فإذا مل ينصرك اهللا عليها أهلكتك ظلوما جهوال ))

إال  ((فإن الشيطان كافر، قال اهللا تعاىل:  ,منها؛ ويدخل يف النصر على القوم الكافرين النصر على الشيطان

فإن  ,ويدخل يف ذلك النصر على كفار اإلنس، وذلك حني قتاهلم إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ))؛

وإن  مإن ينصركم اهللا فال غالب لك ((، كما قال اهللا تعاىل: ه اهللا عليهم فإنه ال ناصر لهإذا مل ينصر  اإلنسان

  . فمن ذا الذي ينصركم من بعده ))يخذلكم 

فما  (( :يف هذه اآلية من الفوائد: أن هؤالء الربيني الذين قاتلوا مع النيب كملت منهم األفعال واألقوال، األفعال

 ,األقوال: أم جلئوا إىل اهللا عزوجل بسؤال املغفرة وما ضعفوا وما استكانوا ))؛ابهم في سبيل اهللا وهنوا لما أص

   مغفرة الذنوب واإلسراف يف األمر ألم يعلمون أمنا أصام إمنا هو بسبب الذنوب .

مالقاة الكفار حىت ينتصر ومن فوائد هذه اآلية: أنه ينبغي لإلنسان أن يدعوا اهللا تعاىل ذا الدعاء السيما عند 

  ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين )) . (( :عليهم



 ,ولو كان غنيا عنها ما سأهلا ربنا اغفر لنا )) ((ومن فوائد هذه اآلية: أن اإلنسان مفتقر إىل مغفرة اهللا؛ لقوله: 

حدث أصحابه بأنه لن يدخل اجلنة أحد ملا ار حىت إن النيب صلى اهللا عليه وسلم ولكنه مفتقر إليها غاية االفتق

  . وال أنا إال أن يتغمدني اهللا برحمته ) (: وال أنت ؟ قال :بعمله قالوا

ومن فوائدها أيضا: أن اإلنسان ال خيلوا من اإلسراف على نفسه، ال خيلوا من اإلسراف إما يف غلو وإما يف 

أن سؤاهلم اهللا أن يغفر هلم اإلسراف يدل على وجود هذا الشيء، يدل على وجوده؛ وأنت إذا تقصري؛ وجه ذلك 

  تأملت نفسك وجدت أنك لن ختلو من اإلسراف .

وثبت  ((ومن فوائد هذه اآلية: أن اإلنسان مفتقر إىل إثبات القدم أو إىل تثبيت القدم من اهللا عزوجل؛ لقوله: 

  شمل ثالثة مواطن: عند مواجهة األعداء، وعند الشبهات، وعند الشهوات .وقد ذكرنا أن هذا ي أقدامنا ))

وانصرنا على القوم الكافرين  ((ومن فوائدها أيضا: أن اهللا إذا مل ينصرك على عدوك فإنك لن تنتصر؛ لقوله: 

قوة ؟ فإن قلت: هل هذا يعارض أمر اهللا عزوجل باختاذ ما نستطيع أو بإعداد ما نستطيع لألعداء من ال)) 

فاجلواب: ال؛ ألنك إذا سألت اهللا شيئا فإن املطلوب منك أن تسعى يف حصوله وإجياده؛ وهلذا لو سألت اهللا 

عمل؛ كذلك إذا سألنا اهللا أن : اللهم إين أسألك اجلنة وترتك الال أن تقول ,اجلنة فاملطلوب منك أن تعمل هلا

سواء كانت هذه األسباب معنوية أو  ,سباب ما نستطيعينصرنا على القوم الكافرين فإن علينا أن نفعل من األ

  مادية .

فآتاهم اهللا ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة  ((: مبينا ما ترتب على حسن حاهلم ومقاهلم قال مث قال اهللا تعاىل

((  

  أنت ؟ أيش ؟ ,مبعىن ؟ األخ آتاهم )) ((

  أعطاهم؛ : الطالب

  وأتاهم ؟ : الشيخ

  جاءهم؛ : الطالب

 :فآتاهم اهللا ثواب الدنيا )) آتاهم (( :أتى بغري مد مبعىن جاء، وآتى باملد مبعىن أعطى؛ وهنا املراد الثاين: الشيخ

آتاهم اهللا  ((مفعولني ليس أصلهما املبتداء واخلرب ألا من باب كسا وأعطى؛ أي أعطاهم اهللا؛ وآتى تنصب 

 :أي جزائها فآتاهم اهللا ثواب الدنيا )) ((ثواب؛  :ثايناملفعول األول هنا اهلاء يف آتاهم؛ وال ثواب الدنيا ))

وذلك بالنصر على أعدائهم والغنيمة فيمن حتل له الغنيمة؛ ومعروف أا ال حتل الغنيمة إال هلذه األمة؛ لكن املراد 

  النصر على األعداء والعزة والغلبة عليهم .



ة بعشر أمثاهلا ألن ثواب اآلخرة احلسن حسن )) ((ومل يقل: ثواب اآلخرة؛ بل قال:  وحسن ثواب اآلخرة )) ((

أضعاف كثرية؛ وليس ثوابا مكافئة فقط؛ إذ لو كان ثوابا مكافئة فقط لكانت احلسنة إىل سبعمائة ضعف إىل 

الوجه الثاين: أنه مل يعرب هذا وجه؛  وحسن ثواب اآلخرة )) ((مبثلها؛ لكنه ثواب حسن وفضل؛ وهلذا قال: 

ال ميكن أن خيلو صفوها من كدر؛  ,باحلسن ألن الدنيا مهما كانت فهي دار شقاء وعناء وكدربثواب الدنيا 

فهو حسن نسيب وإال  وهو وإن كان حسنا ,وهلذا مل يقل: حسن ثواب الدنيا؛ إذ أنه يف احلقيقة ليس له حسن

حىت املنعمون بالنعمة  ,لكنه أمر نسيب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة )) (( :حسن الشك ففيه

  .حيانا يأتيهم ما ينقص هذه النعمةجتدهم أ

وذلك برفعة الدرجات يف جنات النعيم والنجاة من دركات  ,يعين يوم القيمة وحسن ثواب اآلخرة )) ((يقول: 

  اجلحيم .

ذا الثواب يعين أم هم حمسنون فأحبهم اهللا عزوجل؛ وكان من مقتضى حمبته هلم ه واهللا يحب المحسنين )) ((

 ,احملبة صفة من صفات اهللا احلقيقية؛ فهو حيب عزوجل حقيقة يحب )) ((احلاصل يف الدنيا ويف اآلخرة؛ وقوله: 

ومنها  ,وليس حمبته مبعىن الثواب أو اجلزاء كما قاله بعض أهل التحريف الذين ينكرون من الصفات ما ينكرون

تجانسني بل وال حيب؛ وتعليلهم أن احلب ال يكون إال بني م إن اهللا ال حيب :ويقولون ,احملبة فإم ينكروا

هلم هذا باطل؛ فاحلب قد يكون بني شيئني متباعدين، ومنه قول الرسول صلى اهللا  خملوق وخملوق؛ ولكن نقول

اثه أن اإلنسان حيب أث شياء احملسوسة امللموسةاألوهو مجاد؛ ومن  أحد جبل يحبنا ونحبه ) (عليه وسلم: 

وهي ليست من جنسه بل هي من جنس  ,ه، حيبها حمبة ظاهرة ملموسة حمسوسةر و ورواحله وسياراته ودوأمتعته 

  احملبة هللا عزوجل تعليل باطل. فهذا التعليل الذين نفوا به صفة آخر بل هي أيضا دونه ألا ملكه؛

  احملسنني يف عبادة اهللا أو إىل عباد اهللا ؟  يحب المحسنين )) ((وقوله: 

  شمل، ي: الطالب

نعم يشمل، يشمل احملسنني يف عبادة اهللا واحملسنني إىل عباد اهللا؛ أما احملسنون يف عبادة اهللا فقد بني : الشيخ

أن تعبد اهللا   (الرسول عليه الصالة والسالم كيف يكون اإلحسان، فقال حني سأله جربيل عن اإلحسان قال: 

د اهللا تعاىل طلبا مع اليقني التام؛ فإن مل تصل إىل هذه يعين أن تعب كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )

تعبده كأنك يراك فتهرب من عقابه لتقوم بطاعته؛  ,الدرجة فال أقل من الدرجة الثانية وهي أن تعبد اهللا هربا

فاإلحسان يف احلقيقة يشري فيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل أنه نوعان: إحسان بطلب؛ وإحسان رب؛ 

كأنه يراك فتخافه وختشاه وتعظمه؛ واألول   :الوصول إليه؛ والثاين تعبد اهللا كأنك تراه فتطلبه وترغبأن  :األول



وأن املعىن إن  ,وإن كان بعضهم يقول إنه مرتبة واحدة ,أكمل من الثاين؛ هذا هو القول الراجح يف معىن احلديث

   ادف؛ ولكن الصواب ما قلناه أوال.قريب من املعىن األول؛ فاجلملتان قريبتان من الرت  ,مل تكن تراه فإنه يراك

وإذا كان حيب احملسنني فإنه يرتتب على حمبة اهللا سبحانه وتعاىل أشياء كثرية منها ما يكون يف الدنيا ومنها ما 

له وخطواته وأقواله وأفعاله، كما ما يكون يف الدنيا أن اهللا إذا أحب اإلنسان سدد أعمان يكون يف اآلخرة؛ فم

عبدي بشيء أحب إلي إلي وما تقرب , من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب (جاء يف احلديث الصحيح: 

فإذا أحببته كنت سمعه الذي  ,وال يزال عبدي يتقرب إلي حتى بالنوافل حتى أحبه, مما افترضته عليه

ولئن  ,ولئن سألني ألعطينه ,ا ورجله التي يمشي بهايسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به

  هذا من فوائد حمبة اهللا.استعاذني ألعيذنه ) 

ومن فوائد حمبة اهللا عزوجل: تيسري فعل الطاعة وترك املعصية؛ وذلك ألن اإلنسان إذا أحب شيئا طلب الوصول 

 . جري وغري ذلكبالبيع والشراء والتأ ذا كان حيب املال طلب الوصول إىل املالإليه؛ فإ


